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Violência de Gênero 

• Violência de Gênero é tema amplo que se 
desdobra sobre várias dimensões do cotidiano. 

– Envolve práticas de discriminação no espaço público, 
no universo escolar, familiar e de trabalho; 

– Pode ser mais ou menos visível e tomar várias formas. 

• Abordo aqui uma dimensão específica do tema 
que vem sendo objeto de políticas públicas há 3 
décadas: “violência doméstica e familiar contra a 
mulher”. 



Violência Doméstica 

• Ainda assim, há vários recortes possíveis para 
abordar o tema. Políticas  públicas para o tema 
envolvem, entre outras: 
– Rede de enfrentamento à violência contra a mulher 

• Organismos públicos, Conselhos, ONGs 

– Rede de atendimento à mulher em situação de 
violência 
• Centros de Referência 

• Delegacias especializadas 

• Juizados Especiais 

• Casas-Abrigo 

Judicialização da violência 
doméstica 



O tratamento judicial da VD 
Cenário atual 

Centros de 
Referência Total 

pop. atendida 
por unidade 

MS 11 222.727  

GO 11 545.455  

DF 2 1.285.000  

MT 2 1.500.000  

DEAMs Total 
pop. atendida 
por unidade 

MS 12 204.167  

GO 21 285.714  

MT 6 500.000  

DF 1 2.570.000  

Dados de 2013. Fonte: Relatório Final da CPMI da Violência Contra a Mulher 

Juizados 
de VD Total 

pop. atendida por 
unidade 

DF 19 135.263  
MT 4 750.000  
MS 2 1.225.000  
GO 2 3.000.000  

Casas 
Abrigo Total 

pop. atendida 
por unidade 

MT 4 750.000  
MS 2 1.225.000  
DF 1 2.570.000  
GO 1 6.000.000  



Ranking Nacional da Violência Contra a 
Mulher 

Unidade 
Posição 
nacional 

Taxa de homicídios femininos 
por cem mil mulheres 

MS 5 6,1 
DF 8 5,8 
GO 9 5,7 
MT 11 5,4 

• Embora MS e DF apresentem boa estrutura de atendimento, estão 
à frente dos demais estados no ranking.  

• Há que se perguntar como está funcionando o atendimento. 



Números, aqui, dizem pouco 

• Os sistemas para registros de ocorrência 
policial variam em cada Estado, bem como a 
forma de produzir relatórios 

• Os Tribunais de Justiça também tem 
tratamento muito variado, tanto para a 
tramitação dos processos quanto para a 
sistematização de dados  
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DF (2012) 

Ameaça 

Injúria 

Lesão corporal dolosa 
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Calúnia e difamação 

Crimes sexuais 

Tentativa de homicídio 

Homicídio 

Outros 

Ocorrências policiais. Fonte: Relatório Final CPMI da Violência contra a Mulher. 



Tendências 

• Ainda assim, algumas tendências podem ser 
observadas: 

– Maior incidência de registro de crimes de ameaça 
e lesão corporal 

– Grande diferença entre número de registros 
(B.O.s) e inquéritos (de 12%, no MT, a 20%, no DF) 

– Dos casos que viram processo judicial, 
pouquíssimos terminam em condenação do 
agressor. 



UF (ano) Registros Inquéritos Processos 
MS (2011)           15.000                5.951  

DF (2012)           17.616                 3.318              20.500  

MT (2011)           25.426                 2.929              12.800  

GO (2012)              5.496  

Fonte: Relatório Final CPMI da Violência contra a Mulher. 



Uma perspectiva etnográfica 

• Diante de: 
– Impossibilidade de se falar em “estatísticas” 
– Dificuldade de fazer séries históricas para avaliar 

redução ou não da violência 

• Pensamos que a antropologia pode contribuir 
com: 
– Estudos localizados e em profundidade sobre os 

sentidos de justiça e a natureza dos conflitos em 
relações violentas 

– Para isso realizamos etnografia das práticas judiciais 
no Distrito Federal (2011-2013) 



O Estudo 

• A pesquisa foi desenvolvida em 5 juizados especiais do Distrito Federal, 
nomeadamente as 3 Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher de Brasília, o 1º Juizado Especial de Competência Geral de 
Samambaia e o 1º Juizado Especial Criminal de Ceilândia, entre 2010 e 
2011. A pesquisa se desenvolveu em 3 fases:  

1. Análise documental dos processos abertos em 2009 em 3 dos juizados pesquisados 
(Samambaia e 2º e 3º de Brasília);  

2. Observação de audiências em curso;  
3. Entrevistas com os atores envolvidos (atores jurídicos e partes).  

• Na primeira etapa, a pesquisa analisou 469 autos de processos em 
tramitação e arquivados nos cartórios dos juizados selecionados. Destes, 
383 casos eram de violência doméstica, submetidos, portanto, ao 
ordenamento da lei 11.340/2006. 

• Em pesquisa subsequente estudaram-se 23 casos de atendimento 
multidisciplinar prévio em programa piloto do Juizado Especial de 
Violência Doméstica do Núcleo Bandeirante. 



Pressupostos 

• Um sentido de justiça não se realiza sem 
espaço para escuta e elaboração simbólica do 
conflito 

• Os conflitos envolvidos em casos de violência 
doméstica são complexos e multidimensionais 
– Envolvem muito mais que uma relação de 

conjugalidade (relações familiares, de vizinhança, 
etc.) 

– Envolvem marcadores de gênero, idade, geração, 
etc.) 



Tendências observadas 

• A Lei Maria da Penha (11.340/2006) buscou modificar o tratamento 
judicial dos crimes envolvidos em situações de violência doméstica 
e familiar contra a mulher: 
– Evitar transações penais que passavam a ideia de crimes com menor 

potencial ofensivo 
– Assegurar medidas protetivas de urgência 
– Criar espaços integrados à ação judicial para tratamento psicossocial 

de vítimas e responsabilização de agressores, sob a guarda de 
“Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher” 
 

• A Lei tem produzido efeitos públicos importantes no 
reconhecimento de um novo sujeito de direitos: a “mulher em 
situação de violência”, contudo produziu poucas alterações nas 
práticas judiciais 



• A tipificação criminal continua sendo um 
processo altamente mediado e distante das 
narrativas das mulheres 
– Mais da metade dos inquéritos traz mais de um tipo 

penal, mas a maior parte dos processos judiciais as 
reduz a um. 

• O sentido de urgência e necessidade das Medidas 
Protetivas ainda não é partilhado pelos 
magistrados 
– Só um quarto delas é deferida nos processos judiciais 



• Predomina nos juizados a ideia de uma solução 
rápida 
– 63% eram resolvidos em uma audiência, com tempo 

médio de tramitação de 5 meses 

– 90% não geram processo criminal (não há denúncia 
pelo Ministério Público) 

• Contudo, a solução é acertada entre os agentes 
judiciais, sem maior escuta das partes 
– Audiência única com recurso à suspensão condicional 

do processo (50%) dos casos estudados 

 

 



• O recurso à suspensão (condicional ou 
decadencial) do processo, ainda assim, era 
percebida pelas mulheres como solução 
preferível ao simples arquivamento ou à 
condenação do agressor. 

• Mas isso dependia da forma como o magistrado a 
apresentava. 

• Como os procedimentos variam muito entre os 
juizados, a percepção de justiça dos resultados é 
sempre incerta. 



Perspectivas 

• Há novas iniciativas para implantação do atendimento 
por equipe multidisciplinar que buscam ampliar 
espaços de escuta e elaboração simbólica do conflito 
antes da audiência judicial (previstos na LMP) 

• “Projeto Piloto Setorial para Proteção Integral à Mulher 
no Contexto da Violência Doméstica e Familiar no 
Núcleo Bandeirante” 

• Estudo de 23 atendimentos indicou a importância de 
mecanismos de escuta e tradução ligados à prática 
judicial para assegurar a resolução efetiva do 
problema, e não apenas o encerramento do processo 



Conflitos em relações de proximidade 
exemplos da importância da escuta prolongada 

• Nilse denunciou o ex-marido por ameaçar a filha do casal com uma faca. 
Ele deseja voltar ao relacionamento. A irmã e a mãe de Robson culpam 
Nilse por supostamente te-lo abandonado quando se envolveu com 
drogas, ameaçando-a por isso e, de certa forma, justificando as atitudes 
de Robson. Neste sentido, Nilse não é simplesmente “vítima” de Robson, 
mas sim um sujeito envolvido em uma rede de relações marcadas por 
acusações, culpabilidades e ameaças que envolvem ao menos dois 
conjuntos de parentes consanguíneos (Robson, sua mãe e irmã, por um 
lado, e Nilse e sua filha por outro).  Na lógica de redução a termos de uma 
audiência judicial, essas redes de relações e conflitualidades desaparecem 
para dar lugar a um “ofensor” e uma “ofendida”, a serem representados 
por agentes legais defensores de teses opostas. Na dinâmica do 
atendimento multidisciplinar, Nilse e Robson podem falar por si, e a 
equipe pode trazer à conversa os demais parentes, de modo a que se 
construa uma arena ampliada de negociação de sentido para os 
acontecimentos, ainda que sob a tutela do poder estatal.  



• No caso de Paula e Edson (nomes fictícios), por exemplo, a mãe do 
ex-companheiro vinha pressionando Paula pela retirada da queixa e 
soltura do filho, o que a motivou a formular esse pedido no 
atendimento, sob a alegação de que solto, Edson poderia ajudar a 
cuidar do filho pequeno e seria mais fácil seguir com o processo de 
separação e pensão.  O atendimento permitiu a emergência de um 
histórico de agressões, tematizado pela equipe para sensibilizar 
Paula para os riscos envolvidos na soltura do ex-companheiro. Com 
isso, consegue-se que Paula decida prosseguir com o processo. 
Somente no decorrer da conversa, a pressão da antiga sogra vem à 
tona. A equipe pede então o contato da sogra de Paula para chama-
la ao tribunal. O processo teve audiência judicial em 10/05/2012, 
resultando em condenação com pena em regime semiaberto.  Em 
um caso destes, certamente a audiência judicial não teria o mesmo 
desfecho, sendo mais provável que o pedido inicial de Paula 
resultasse na retratação e arquivamento do caso. 



Desafios 

• Ampliar espaços de escuta e elaboração 
simbólica do conflito 
– Estimular experiências de atendimento 

multidisciplinar nos Juizados de Violência Doméstica 
– Fomentar relação institucional entre os serviços de 

atendimento e enfrentamento 

• Acompanhar resultados 
– Desenvolver sistemas comuns de produção e 

monitoramento de informações 
– Realizar mais estudos de casos e etnografias sobre as 

práticas judiciais em curso 

 
 


